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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

IMCO(2019)1204_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
4. decembra 2019 od 9.00 do 9.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
4.	Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Spravodajca:

Brando Benifei (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO


 
5.	Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Spravodajkyňa:

Maria Grapini (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO


 
6.	Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Spravodajca:

Jiří Pospíšil (PPE)

Gestorský výbor:

IMCO


 
7.	Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Spravodajca:

Patryk Jaki (ECR)

Gestorský výbor:

LIBE

 
Spravodajca výboru IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4. decembra 2019 od 9.30 do 10.45 h
8.	Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Gestorský výbor:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
Za prítomnosti Komisie
9.	Predkladanie plánov na preskúmanie smernice o strojových zariadeniach (smernica 2006/42/ES)
------
4. decembra 2019 od 10.45 do 11.00 h
*** Elektronické hlasovanie ***
10.	Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Predsedníčka:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Gestorský výbor:

AFCO


 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
*** Koniec elektronického hlasovania ***
11.	Rôzne otázky
12.	Nasledujúce schôdze
	22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
23. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)
------
4. decembra 2019 od 11.00 do 12.30 h
Za zatvorenými dverami
13.	Schôdza koordinátorov
------
4. decembra 2019 od 14.30 do 18.30 h
ZRUŠENÁ
* * *
5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
ZRUŠENÁ
------
5. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
ZRUŠENÁ
* * *

